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Nordkapp fiskarlag 
V/ Tor Steinar Andersen 
  

  
Fiskeri og kystdepartement 
  
Nordkapp Fiskarlag har på styre møte den 15 06 2014 behandlet sak: strukurering for fartøy under 11 
meter i lukket gruppe, og kommet fram til følgende vedtak,  Nordkapp Fiskarlag går imot strukturering 
for fartøy under 11 meter. 
  
Begrunnelsen er mange og her er noen. For det første burde denne sak vært utsatt 3-4 år. Det er en stor 
og tung sak for mange fiskere å sette seg inn i og ikke har tengt konskvensene av. Det gjelder framtiden 
til fiskerne og fartøy under 11 meter i lukket gruppe og helt ned til 6-8 meter. Vi  må tenke på den åpone 
gruppe med B fiskere som får mindre kvantum viss det blir strukturereig og de fiskerne får starte i åpen 
gruppe. 
  
Det får konskvenser for  fiskemottak, bosetning, arbeidsplasser og rekrutering til fiskeyrket. Spørsmålene 
er mange, f,eks. hva skal gjøres med de fartøyene som blir strukurert, skal dem inn i åpen gruppe, eller 
kondemneres. 
  
Det vil være urettferdig å belønne fiskere i lukket gruppe, for så å slippe inn i åpen gruppe for en kvote 
som dem har fått gratis fra fellesskapet i 89-90 årene. Ressursen hører nasjonen og folket til. Det er 
mange spørsmål å ta stilling til med følgende konskvenser i en så viktig sak. Nordkapp Fiskarlag mener at 
Finnmarks modellen må forankres og ligge fast, for at vi skal ha en differensiert fiskeflåte. Hviss vi ikke 
fortsatt beholder en differensiert fiskeflåte, vil de mindre sjarkene bli borte, falle ut av fisket. 
  
Styret i Nordkapp Fiskarlag går imot strukturering for fartøy under 11 meter i lukket gruppe. 
 
  
  
  
  
Tor Steinar Andersen 
Kjelvikveien 7. 
9760 Nordvågen 
Mob, 97119725 
turngata@online. no 

mailto:turngata@online

